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Wireless Joystick kit


 

 ใช สํ าหรั บติ ดต อกั บแผงวงจรไมโครคอนโทรลเลอร เพื่ อรั บส งข อมู ลจากจอยสติ๊ กไร สาย

 ความถ่ี ในการสื่ อสารข อมู ล 2.4GHz ระยะทํ าการ 8 เมตร

 ใช งานจอยสติ ๊กไร สายได พร อมก ันส ูงส ุด 20 คู  (จอยสต๊ิ กไร สาย 1 ต ัวและกล องรั บส งคลื ่นว ิทยุ  1 ต ัว)

 ตั วจอยสติ๊ กไร สายทํ างานเข ากั นได กั บตั วควบคุ มหรื อจอยสต๊ิ กสํ าหรั บเครื่ องเล นเกม PlayStation2
ของ Sony โดยทํ างานในโหมดอะนาลอก ใช งานปุ มควบคุ มได ครบทุ กปุ ม มี ไฟแสดงสถานะการเชื่ อม
ต อที่ ตั วจอยสติ๊ กด วย ใช แบตเตอรี่  AAA ชนิ ดใดก็ ได  2 ก อนเป นแหล งจ ายไฟเลี้ ยง

 กล องรั บส งคลื่ นวิ ทยุ ใช ไฟเลี้ ยง +3.3V หรื อ +5V ก็ ได  โดยต อกั บแผงวงจร ZX-PSX2 กิ นกระแส
ไฟฟ า 200mA  มี ไฟแสดงสถานะการเชื่ อมต อ

 แผงวงจรเชื่ อมต อ ZX-PSX2 รองรั บการทํ างานทั้ งกั บจอยสต๊ิ กไร สายและแบบมี สาย มี จุ ดต อเพื่ อ
เชื่ อมต อกั บไมโครคอนโทรลเลอร  2 แบบคื อ JST 2 มม. 3 ขา ตั วผู  4 ตั ว และแบบ IDC 2.54 มม. 6 ขา
ทั้ งตั วผู และตั วเมี ย

 ใช งานกั บบอร ดไมโครคอนโทรลเลอร ได ทุ กแบบ

ประกอบด วย

 จอยสติ๊ กไร สาย ความถี่  2.4GHz

 กล องรั บส งคลื่ นวิ ทยุ  2.4GHz

 แผงวงจร ZX-PSX

 สาย JST3AA-5 จ ํานวน 4 เส น

 เอกสารประกอบการใช งาน

ดาวน โหลดโค ดตั วอย างเพิ่ มเต ิมได 
ที่  www.inex.co.th
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ถ าเป นนั กเล นเกมคอนโซลคงทราบดี ถึ งความจริ งข อหนึ่ งของจอยสต๊ิ ก PS2 ไร สาย นั่ นคื อ
Sony ไม เคยผล ิตตั วควบคุ มแบบไร สายสํ าหร ับเครื ่องเล นเกม PlayStation ออกจํ าหน ายอย างเป นทาง
การ ที่ เห็ นและนํ ามาใช งาน มั นเป นสิ่ งท่ี ผลิ ตข้ึ นโดยผู ผลิ ตอุ ปกรณ เสริ มในจี น มี การพิ มพ ตรา Sony
ลงบนตั วควบคุ มและทํ าบรรจุ ภั ณฑ ให ดู น าเชื่ อว า เป นของ Sony แท ๆ

ในการเชื่  อมต อตั วควบคุ มหรื อจอยสติ๊ กกั บเครื่ องเล มเกม PS ต องกระทํ าผ านคอนเน็ กเตอร 
PSX ซึ่ งมี ด วยกั น 9 ขา ดั งแสดงในรู ปที่  1 หากต องการใช งานจอยสติ๊ ก PS2 ก็ จะต องสร างสั ญญาณ
ที่ ตั วควบคุ มนี้ ต องการ จากนั้ นทํ าการอ านค าจากการกดปุ มแต ละตั วกลั บมาเพื่ อนํ าไปใช งานต อไป

รู ปที่  1 การจั ดขาของคอนเน็ กเตอร  PSX ของเครื่ องเล มเกม PS2
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รู ปที่  2 จอยสติ๊ กไร สายพร อมกล องรั บส งคล่ื นวิ ทยุ 

ช ุดจอยสติ ๊กไร สายประกอบด วย ตั วจอย
สติ ๊กที ่ทํ าหน าที ่เป นตั วส งส ัญญาณและกล องต ัว
รั บคลื่ นวิ ทยุ ที่ ต องต อกั บคอนเน็ กเตอร  PSX
บนเคร่ื องเล มเกม ในความเป นจร ิงแล วอ ุปกรณ 
ทั ้งสองนี ้ต องร ับและส งส ัญญาณได ทั ้ง 2 ท ิศทาง
หร ือเร ียกว า Transceiver  แต ในทางการค า จะเร ี
ยกจอยสต๊ิ กว า ตั วส ง ส วนกล องที่ ต อกั บเคร่ื อง
เล นเกมจะเรี ยกว า เป นตั วร ับ
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ในการนํ าตั วควบคุ มหรื อจอยสติ๊ ก PS2 มาใช งานกั บไมโครคอนโทรลเลอร  ก็ ทํ าได ไม ยาก
สายสั ญญาณที่ ใช งานมี เพี ยง 4 เส นคื อ DATA, COMMAND, SELECT และ CLOCK

 DATA (DAT) เป นสั ญญาณข อมู ลปุ มของตั วควบคุ มหรื อจอยสติ๊ กที่ ถู กกด จะถู ก
ส งมาจากตั วควบคุ มหรื อจอยสต๊ิ ก โดยข อมู ลที่ ส งมามี ขนาด 8 บิ ต โดยส งบิ ต LSB ดมาก อน

 COMMAND (CMD) เป นสั ญญาณคํ าสั่ งสํ าหรั บตั วควบคุ มหรื อจอยสต๊ิ ก สั ญญาณ
นี้ ไมโครคอนโทรลเลอร จะเป นผู ส ง

 ATT SELECT (SEL) เป นสั ญญาณเล ือกการทํ างานหร ือเป ดการต ิดต อ ซึ ่งทางไมโคร
คอนโทรลเลอร ต องส งสั ญญาณ “0” มาที ่ขานี ้และต องทํ าให ขานี ้เป นลอจ ิก “0” ตลอดเวลาที ่ติ ดต อก ัน

 CLOCK (CLK) เป นสั ญญาณนาฬิ กาสํ าหรั บกํ าหนดจั งหวะการทํ างาน ฝ งของ
ไมโครคอนโทรลเลอร จะเป นฝ ายสร างสั ญญาณส งมายั งตั วควบคุ มหรื อจอยสต๊ิ ก

การตอบสนองต อสั ญญาณของอุ ปกรณ จะเกิ ดข้ึ นที่ ขอบขาลงของส ัญญาณนาฬ ิกา เมื ่อมี การรั บ
รู คํ าสั ่ง (COMMAND) จอยสติ ๊กจะทํ าให ขา ACK กลายเป นลอจิ ก “0” (ในที ่นี ้ไม ได ใช งาน)

เมื ่อไมโครคอนโทรลเลอร ต องการอ านข อมู ลจากตั วควบคุ มหรื อจอยสติ ๊กจะต องทํ าให ขา ATT
หร ือ SEL เป นลอจ ิก “0” แล วส งคํ าสั่ งเริ ่มต น 0x01 ไปยั งตั วควบค ุมหร ือจอยสต๊ิ ก เมื ่อตั วควบคุ มหร ือ
จอยสต๊ิ กได ร ับก ็จะตอบกล ับด วยรห ัสหร ือ ID ของตั วเอง เพื ่อให รู ว า ม ันทํ างานอยู ในโหมดใด ซึ ่งม ีด วย
ก ัน 4 รหั สหล ักคื อ

0x01

0xFF 0x41

0x42

0x5A  

SEL
(ATT)

CLK

CMD

DAT

ACK





















รู ปที่   3 ไดอะแกรมเวลาของการติ ดต อระหว างไมโครคอนโทรลเลอร และตั วควบคุ มหรื อจอยสติ๊ ก PS2
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0x41 หมายถึ ง จอยสต๊ิ กทํ างานในโหมดดิ จิ ตอล (Digital)

0x23 หมายถึ ง จอยสติ๊ กทํ างานในโหมด NegCon (ในที่ นี้ ไม ใช งาน)

0x73 หมายถึ ง จอยสต๊ิ กทํ างานในโหมดอะนาลอก LED สี แดง (Analog Red LED)  -
จอยสต๊ิ กในชุ ด Wireless Joystick ได รั บการกํ าหนดให ทํ างานในโหมดนี้ เพี ยงโหมดเดี ยว

0x53 หมายถึ ง จอยสต๊ิ กทํ างานในโหมดอะนาลอก LED สี เขี ยว (Analog Green LED)

ในช วงเวลาเดี ยวก ันนั้ น ไมโครคอนโทรลเลอร ต องส งคํ าสั่ ง 0x42 เพื ่อร องขอข อม ูลสถานะของ
ปุ มกดจากตั วควบคุ มหรื อจอยสติ๊ ก จากนั้ นขา CMD จะเข าสู ภาวะสงบ (idle) เพื่ อรอให ตั วควบคุ ม
หรื อจอยสติ๊ กส งข อมู ลกลั บมายั งขา DAT โดยตั วควบคุ มหรื อจอยสติ๊ กจะเริ่ มต นด วยการส งข อมู ล
0x5A เพื่ อบอกให ไมโครคอนโทรลเลอร ทราบว า ข อมู ล 2 ถึ ง 6 ไบต ถั ดไปจากนี้ คื อ ข อมู ลสถานะ
ของปุ มกดทั้ งหมด  ในรู ปที่  3 แสดงไดอะแกรมเวลาที่ อธิ บายถึ งกระบวนการในการติ ดต อกั นระหว าง
ไมโครคอนโทรลเลอร และตั วควบคุ มหรื อจอยสต๊ิ ก PS2 เมื่ อทํ างานในโหมดดิ จิ ตอล

รู ปที่  4 แสดงตํ าแหน งปุ มกดของจอยสติ๊ ก PS2 ไร สายเพื่ อใช อ างอิ งกั บข อมู ลสถานะที่ ได กลั บมา
จากจอยสติ๊ ก PS2
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ตารางที่  1 ข อมู ลที่ เกิ ดขึ้ นเมื่ อตั วควบคุ มหรื อจอยสติ๊ ก PS2 ทํ างานในโหมดอะนาลอก

 

ในตารางที ่ 1 แสดงข อม ูลทั ้งหมดท่ี เก ิดข้ึ นในระหว างการต ิดต อของไมโครคอนโทรลเลอร ก ับตั ว
ควบคุ มหรื อจอยสติ ๊ก PS2 ในแต ละรอบ เมื ่อท ํางานในโหมดอะนาลอก จะเห ็นว า มี ข อมู ลเก ิดข้ึ นรวม 9
ไบต  ข อม ูลสถานะของปุ มกดจะอยู ที ่ไบต ที ่ 4 ถึ ง 9   ม ีข อม ูลของปุ มครบท ุกปุ ม รวมถ ึงข อม ูลตํ าแหน ง
ของปุ มหม ุนอะนาลอกทั ้งซ ายและขวา เพื ่อระบุ ต ําแหน งเลื ่อนซ าย-ขวา และขึ ้น-ลง  โดยในร ูปที ่ 4 แสดง
ตํ าแหน งปุ มกดของตั วควบค ุมหร ือจอยสติ๊ ก PS2 เพื่ อใช ในการอ างอิ งกั บข อม ูลสถานะที ่ได กล ับมาจาก
ต ัวควบคุ มหรื อจอยสติ ๊ก PS2
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วงจรของแผงวงจรติ ดต อจอยสต๊ิ กไร สายท่ี ทํ างานเข ากั นได กั บตั วควบคุ มหรื อจอยสติ๊ ก PS2
แสดงในรู ปที่  5 จะเห็ นว า มี อุ ปกรณ ไม มาก ชิ้ นส วนสํ าคั ญคื อ K2 คอนเน็ กเตอร  PSX ที่ ใช ในการติ ดต อ
กั บตั วควบคุ มหรื อจอยสต๊ิ ก PS2 โดยตรงในกรณี ใช แบบสาย และติ ดต อกั บกล องรั บส งคลื่ นวิ ทยุ ใน
กรณี ใช จอยสต๊ิ กแบบไร สาย

ต องมี การกํ าหนดสถานะลอจิ กที่ แน นอนขณะที่ ไม ม ีการทํ างานให ก ับขา CLOCK และ DATA
เพื่ อให การกํ าหนดจั งหวะของการทํ างานเป นไปอย างถู กต อง โดยใช ตั วต านทานต อเข ากั บไฟเลี้ ยง
เพื่ อกํ าหนดสถานะลอจิ ก “1” ให กั บขาสั ญญาณในขณะที่ ยั งไม มี การทํ างาน จะเรี ยกการต อแบบนี้ ว า
การต อตั วต านทานพู ลอั ป

1

2

3

4

5

6

7

8

9
+V

+V

+
V

D
A
T

C
M
D

S
E
L

C
LK
G
N
D

J4
CLOCK

J3
SELECT

J2
COMMAND

J1
DATA

K1
PSX-BUS

K2
PSX

R1
4.7k

R2
4.7k

R5
220

R3
220

R4
220

รู ปที่  5 วงจรสมบู รณ ของแผงวงจรเชื่ อมต อจอยสติ๊ กไร สายสํ าหรั บไมโครคอนโทรลเลอร 
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ขาสั ญญาณที่ ต องมี การพู ลอั ปคื อ ขา DATA และ CLOCK โดยใช  R1 และ R2 ในขณะที่ ขา
สั ญญาณ COMMAND และ SELECT เป นขาเอาต พุ ตซึ่ งต อเข ากั บขาพอร ตของไมโครคอนโทรลเลอร 
ที่ นํ ามาต อร วมด วย เพื่ อป องกั นไม ให เกิ ดความเสี ยหายจากกระแสไฟฟ าและแรงดั นที่ อาจสู งเกิ นไป
เนื่ องจากตั วควบคุ มใช งานได กั บทั้ งไฟเลี้ ยง +3.3V และ +5V จึ งต องต อตั วต านทาน R3 และ R4
อนุ กรมไว เพื่ อควบคุ มกระแสไฟฟ าและลดแรงดั นที่ ขาสั ญญาณนั้ นลงอย างเหมาะสม เพื่ อช วยให ทั้ ง
ตั วควบคุ มหรื อจอยสต๊ิ กและกล องรั บส งคลื่ นวิ ทยุ ลดโอกาสเสี ยหายอั นอาจเกิ ดจากกระแสไฟฟ าหรื อ
แรงดั นไฟฟ าสู งเกิ นไป

นอกจากนั้ นที่ ขา CLOCK ยั งมี ตั วต านทาน R5 ต ออนุ กรมไว ด วยสาเหตุ เดี ยวกั บ R3 และ R4
ทั้ งนี้  เนื่ องจากไมโครคอนโทรลเลอร ที่ นํ ามาเชื่ อมต อจะทํ าหน าที่ เป นตั วกํ าเนิ ดสั ญญาณนาฬิ กาส งไป
ยั งจอยสต๊ิ กและกล องรั บส งคลื่ นวิ ทยุ  (ในกรณี ไร สาย) เพื่ อกํ าหนดจั งหวะการทํ างาน

จุ ดต อสั ญญาณมี ด วยกั น 2 แบบคื อ แบบ JST 3 ขามี ด วยกั น 4 จุ ดต อคื อ J1 ถึ ง J4 (DATA,
COMMAND, SELECT และ CLOCK) แบบที่  2 คื อ แบบ IDC (K1) ซึ่ งใช คอนเน็ กเตอร  IDC 6 ขาทั้ ง
ตั วผู และตั วเมี ย มี การจั ดเรี ยงขาตามที่ แสดงในวงจรของรู ปที่  4 โดยรวมขาไฟเลี้ ยงและกราวด ด วย
ทั้ งนี้ เพื่ อให แผงวงจร ZX-PSX2 นี้ มี ความยื ดหยุ นสู งในการนํ าไปต อใช งานกั บไมโครคอนโทรลเลอร 
ได หลากหลายตระกู ล

รู ปที่  6 แผงวงจรเชื่ อมต อจอยสติ ๊กไร สายส ําหร ับไมโครคอนโทรลเลอร ที ่มาพร อมกั บสาย JST3AA-5 จํ านวน
4 เส น
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ในตลาดเคร่ื องเล นเกมของไทยมี การนํ าเข าจอยสติ๊ กไร สายตามมาตรฐานของ PS2 มาจํ าหน าย
2 รุ น ในรู ปที่  7 แสดงให เห็ นถึ งจอยสติ๊ กไร สายท้ั งสองรุ น ความแตกต างมี ด วยกั น 3 ประการคื อ

1. ชื ่อของปุ มเลื อกโหมดการทํ างาน

- ในรุ น A จะใช ชื่ อ MODE

- ในรุ น B จะใช ชื่ อว า ANALOG

โดยท้ั งสองรุ นใช บิ ตแสดงสถานะข อมู ลตํ าแหน งเดี ยวกั น ให ผลการทํ างานเหมื อนกั น

2. การแสดงสถานะทํ างานของกล องรั บส งคลื่ นวิ ทยุ หรื อ Receiver

- ในรุ น A มี  LED แสดงสถานะการเชื่ อมต อ (connect) ด วย LED ตั วเดี ยว หากยั งเชื่ อม
ต อไม ได  จะติ ดกะกริ บ และติ ดค าง เมื่ อเชื่ อมต อได 

- ในรุ น B มี  LED 2 ตั ว ตั วหนึ่ งสี แดงใช แสดงสถานะไฟเลี้ ยง ส วน LED อี กตั วหนึ่ ง
ใช แสดงสถานะการเชื่ อมต อ มี การทํ างานเหมื อนรุ น A

3. การแสดงสถานะทํ างานของจอยสติ๊ ก

- ในรุ น A แสดงสถานะการเชื่ อมต อด วย LED ตํ าแหน ง MODE LED

- ในรุ น B แสดงสถานะการเชื่ อมต อด วย LED ที่ อยู ใกล ๆ  กั บปุ ม ANALOG

โดย LED ของท้ั งสองรุ นจะกะพริ บ หากยั งเชื่ อมต อไม ได  และติ ดค างเมื่ อเชื่ อมต อได 

รู ปที่  7 จอยสติ๊ กไร สายทั้ งสองรุ นที่ ทํ างานเข ากั นได กั บจอยสติ๊ กตามมาตรฐานของ PS2 ที่ มี จํ าหน ายใน
ประเทศไทย
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(1) เริ่ มต นด วยการนํ ากล องรั บส งคลื่ นวิ ทยุ ที่ มาพร อมกั บจอยสติ๊ กไร สายมาเสี ยบลงบนคอน
เน็ กเตอร  PSX นํ าบอร ดไมโครคอนโทรลเลอร ที่ ต องการใช งานด วยมาเชื่ อมต อ ในที่ นี้ ขอยกตั วอย าง
ทั้ งสิ้ น 3 บอร ดคื อ Unicon ที่ ติ ดตั้ งจอ GLCD-XT, บอร ด POP-XT และบอร ด IPST-SE ดั งรู ปที่  8 ถึ ง 10
(อาจเป นแผงวงจรไมโครคอนโทรลเลอร อื่ นๆ ก็ ได )

(2) จ ายไฟให กั บแผงวงจรท้ั งหมด แล วเป ดสวิ ตช จ ายไฟที่ ตั วจอยสติ๊ กไร สาย จะเห็ น LED
ของกล องรั บส งคลื่ นวิ ทยุ ติ ดกะพริ บ เพื่ อรอการเชื่ อมต อ รอสั กครู อุ ปกรณ ทั้ งสองตั วจะเชื่ อมต อกั นได 
เองโดยอั ตโนมั ติ  สั งเกตจาก LED สี เขี ยวของกล องรั บส งคล่ื นวิ ทยุ ติ ดค าง และ LED ที่ ตํ าแหน ง
MODE LED ของจอยสติ๊ กรุ น A ติ ดสว าง ส วนในรุ น B นั้ น LED ที่ ตํ าแหน ง ANALOG จะติ ดค าง
เมื่ อได ตามนี้  แสดงว า อุ ปกรณ ทั้ งสองตั วเชื่ อมต อ (connect) ได แล ว

รู ปที่  8 ภาพการเชื่ อมต อกั บบอร ด Unicon เพื่ อทดสอบการทํ างานของจอยสติ๊ กไร สาย
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รู ปที่  9 ภาพการเชื่ อมต อกั บบอร ด POP-XT เพื่ อทดสอบการทํ างานของจอยสติ๊ กไร สาย

รู ปที่  10 ภาพการเชื่ อมต อกั บบอร ด IPST-SE เพื่ อทดสอบการทํ างานของจอยสติ๊ กไร สาย
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บอร ดไมโครคอนโทรลเลอร ทั้ ง 3 บอร ดท่ี นํ ามาเป นตั วอย างใช ซอฟต แวร  Arduino ในการ
พั ฒนาโปรแกรมทั้ งสิ้ น เพี ยงแต ต างรุ นเท านั้ น

1. บอร ด Unicon และ POP-XT ใช ซอฟต แวร  Arduino 1.0.5 หรื อเวอร ชั นที่ ใหม กว าถ า
หากมี ที่ ดาวน โหลดจาก www.uniconboard.com ซอฟต แวร และไลบรารี จะอยู ในโฟลเดอร  Arduino

2.  บอร ด IPST-SE จากชุ ดกล องสมองกล IPST-MicroBOX ใช ซอฟต แวร  Arduino 1.0.5
หรื อเวอร ชั นที่ ใหม กว าถ าหากมี ที่ ดาวน โหลดจาก www.ipst-microbox.com เมื่ อติ ดต้ั งแล ว ซอฟต แวร 
และไลบรารี จะอยู ในโฟลเดอร  ArduinoIPST

ในการติ ดต อกั บจอยสติ๊ กไร สายนี้ ต องใช ไฟล ไลบรารี  PS2X_lib.h โดยดาวน โหลดได จาก
www.inex.co.th จะได ไฟล  PS2X_lib.rar ทํ าการแตกไฟล  จะได โฟลเดอร  PS2X_lib แล วทํ าการคั ด
ลอกไปยั งโฟลเดอร ที่ เก็ บไลบรารี  ดั งแสดงในรู ปที่  11



คั ดลอกโฟลเดอร  PS2X_lib ไปยั งโฟลเดอร  C:\Arduino\libraries หากติ ดตั้ ง
ซอฟต แวร ไว ที่ ไดรฟ C สํ าหรั บบอร ด Unicon และ POP-XT



คั ดลอกโฟลเดอร  PS2X_lib ไปยั งโฟลเดอร  C:\ArduinoIPST\libraries หากติ ดต้ั ง
ซอฟตแวร ไว ที่ ไดรฟ C สํ าหรั บบอร ด IPST-SE

























รู ปที่  11 ขั้ นตอนติ ดตั้ งไฟล ไลบรารี สํ าหรั บใช งานแผงวงจร ZX-PSX2 และจอยสติ๊ กไร สายกั บซอฟต แวร 
Arduino ที่ ใช กั บบอร ดรุ นต างๆ ที่  INEX ผลิ ตและจํ าหน าย
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กรณี ใช งานกั บบอร ด Unicon
(1) ต อบอร ด Unicon กั บแผงวงจร ZX-PSX2 ตามรู ปที่  8

(2) เป ดซอฟต แวร  Arduino 1.0.5 (เวอร ชั นที่ ดาวน โหลดจาก www.uniconboard.com หรื อ
www.ipst-microbox.com ข้ึ นอยู กั บบอร ดท่ี ใช งาน) แล วเป ดไฟล  PS2Controller_Sample.ino (ดาวน 
โหลดได จาก www.inex.co.th) หรื อพิ มพ โค ดตามท่ี แสดงในโปรแกรมที่  1

/*
 * ทดสอบการทํ างานเบื้ องต นของบอร ด Unicon กั บจอยสติ๊ กไร สายที่ ทํ างานเข ากั นได กั บจอยสติ๊ ก PS2
 * เม่ื อกดปุ มใดๆ ของจอยสติ๊ ก ที่ จอแสดงผลจะแสดงชื่ อของปุ มน้ั นๆ
 */
#include <unicon.h> // เรี ยกใช งานไลบรารี สํ าหรั บ Unicon
#include <PS2X_lib.h> // เรี ยกใช งานไลบรารี สํ าหรั บจอยสติ๊ ก PS2

#define PS2_DAT 30 // ต อขา DATA    กั บขาพอร ต 30
#define PS2_CMD 4 // ต อขา COMMAND กั บขาพอร ต 4
#define PS2_SEL 6 // ต อขา SELECT  กั บขาพอร ต 6
#define PS2_CLK 12 // ต อขา CLOCK   กั บขาพอร ต 12

PS2X ps2x; // ประกาศตั วแปรสํ าหรั บจอยสติ๊ ก PS2
void setup()
{

delay(1000); // หน วงเวลา 1 วิ นาที เพื่ อรอให บอร ดพร อมทํ างาน
glcdClear(); // เคลี ยร ภาพทั้ งหมดบนหน าจอแสดงผล
glcdMode(1); // กํ าหนดให หน าจอแสดงผลเป นแนวนอน
setTextSize(2); // กํ าหนดขนาดตั วหนั งสื อ

glcd(0, 0, "Connecting"); // แสดงข อความเพื่ อแจ งว า กํ าลั งเชื่ อมต อก ับจอยสติ๊ ก

while(true) // วนการทํ างานเพื่ อรอการเชื่ อมต อกั บจอยสติ๊ ก
{

    // กํ าหนดขาเชื่ อมต อกั บจอยสติ๊ ก โดยมี การเก็ บค าที่ ส งกลั บมาเป น Integer เพื่ อรู ได ว า เชื่ อมต อได หรื อไม 
int error = ps2x.config_gamepad(PS2_CLK, PS2_CMD, PS2_SEL, PS2_DAT, false, false);
if(error == 0) // กรณี ที่ เชื่ อมต อได  Error = 0
{

glcd(0, 0, "OK           "); // แสดงข อความว าเชื่ อมต อกั บจอยสติ๊ กเรี ยบร อยแล ว
delay(1000); // หน วงเวลา 1 วิ นาที 
glcdClear(); // เคลี ยร ภาพทั้ งหมดบนหน าจอแสดงผล
break; // ออกจาก while(true)

}

โปรแกรมที่  1 ไฟล  PS2Controller_Sample.ino สํ าหรั บใช งานบอร ด Unicon กั บจอยสติ๊ กไร สาย (มี ต อ)
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delay(500); // หน วงเวลา 500 มิ ลลิ วิ นาที เพื่ อรอการเชื่ อมต อครั้ งต อไป
}

}
void loop()
{

ps2x.read_gamepad(false, false); // อ านข อมู ลจากจอยสติ๊ ก
if(ps2x.Button(PSB_CIRCLE)) // ถ าปุ มวงกลมถู กกด

glcd(1, 1, "Circle  "); // แสดงข อความว า Circle บนหน าจอ
else if(ps2x.Button(PSB_CROSS)) // ถ าปุ มกากบาทถู กกด

glcd(1, 1, "Cross   "); // แสดงข อความว า Cross บนหน าจอ
else if(ps2x.Button(PSB_SQUARE)) // ถ าปุ มส่ี เหลี่ ยมถู กกด

glcd(1, 1, "Square  "); // แสดงข อความว า Square บนหน าจอ
else if(ps2x.Button(PSB_TRIANGLE)) // ถ าปุ มสามเหลี่ ยมถู กกด

glcd(1, 1, "Triangle");                    // แสดงข อความว า Triangle บนหน าจอ
else if(ps2x.Button(PSB_L1))               // ถ าปุ ม L1 ถู กกด

glcd(1, 1, "L1      ");                    // แสดงข อความว า L1 บนหน าจอ
else if(ps2x.Button(PSB_L2)) // ถ าปุ ม L2 ถู กกด

glcd(1, 1, "L2      ");                    // แสดงข อความว า L2 บนหน าจอ
else if(ps2x.Button(PSB_L3)) // ถ าปุ ม L3 ถู กกด

glcd(1, 1, "L3      ");                    // แสดงข อความว า L3 บนหน าจอ
else if(ps2x.Button(PSB_R1)) // ถ าปุ ม R1 ถู กกด

glcd(1, 1, "R1      "); // แสดงข อความว า R1 บนหน าจอ
else if(ps2x.Button(PSB_R2)) // ถ าปุ ม R2 ถู กกด

glcd(1, 1, "R2      "); // แสดงข อความว า R2 บนหน าจอ
else if(ps2x.Button(PSB_R3)) // ถ าปุ ม R3 ถู กกด

glcd(1, 1, "R3      "); // แสดงข อความว า R3 บนหน าจอ
else if(ps2x.Button(PSB_START)) // ถ าปุ ม Start ถู กกด

glcd(1, 1, "Start   "); // แสดงข อความว า Start บนหน าจอ
else if(ps2x.Button(PSB_SELECT)) // ถ าปุ ม Select ถู กกด

glcd(1, 1, "Select  "); // แสดงข อความว า Select บนหน าจอ
else if(ps2x.Button(PSB_PAD_UP)) // ถ าปุ ม Up ถู กกด

glcd(1, 1, "Up      "); // แสดงข อความว า Up บนหน าจอ
else if(ps2x.Button(PSB_PAD_DOWN)) // ถ าปุ ม Down ถู กกด

glcd(1, 1, "Down    "); // แสดงข อความว า Down บนหน าจอ
else if(ps2x.Button(PSB_PAD_LEFT)) // ถ าปุ ม Left ถู กกด

glcd(1, 1, "Left    "); // แสดงข อความว า Left บนหน าจอ
else if(ps2x.Button(PSB_PAD_RIGHT)) // ถ าปุ ม Right ถู กกด

glcd(1, 1, "Right   "); // แสดงข อความว า Right บนหน าจอ
else // ถ าไม มี ปุ มใดๆถู กกด

glcd(1, 1, "        "); // ลบข อความที่ แสดงอยู ออก
delay(50); // หน วงเวลา 50 มิ ลลิ วิ นาที 

}

โปรแกรมที่  1 ไฟล  PS2Controller_Sample.ino สํ าหรั บใช งานบอร ด Unicon กั บจอยสติ๊ กไร สาย (จบ)
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(3) อั ปโหลดไฟล ไปยั งแผงวงจร Unicon ที่ ติ ดต้ั งจอแสดงผล GLCD-XT แล วรั นโปรแกรม
(4) ที่ จอแสดงผลจะข อความ Connecting จนกระทั่ งตั วจอยสติ๊ กไร สายจะเชื่ อมต อกั บ

กล องรั บส งคลื่ นวิ ทยุ สํ าเร็ จ หน าจอจะเปลี่ ยนการแสดงผลเป น OK

(5) จากนั้ นทดลองกดปุ มใดๆ บนจอยสติ๊ กไร สาย ท่ี จอแสดงผลจะแสดงชื่ อของปุ มนั้ นๆ  เช น

เมื่ อกดปุ มวงกลม จอแสดงผลจะแสดงข อความ Circle

เมื่ อกดปุ มสี่ เหลี่ ยม จอแสดงผลจะแสดงข อความ Square

เมื่ อกดปุ ม R1 จอแสดงผลจะแสดงข อความ R1

เมื่ อได ตามนี้  แสดงว า ทั้ งตั วจอยสติ๊ กไร สาย, กล องรั บส งคลื่ นวิ ทยุ  และแผงวงจร ZX-PSX2
ทํ างานได ถู กต อง พร อมสํ าหรั บการนํ าไปประยุ กต ใช งานต อไป

กรณี ใช งานกั บบอร ด POP-XT
(1) ให ทํ าการเชื่ อมต อบอร ด POP-XT กั บแผงวงจร ZX-PSX2 ตามรู ปที่  9

(2) แก ไขโปรแกรมที่  1 ที่ ส วนหั วของโปรแกรมที่ เกี่ ยวกั บตํ าแหน งของขาพอร ตท่ี ใช ในการ
เชื่  อมต อ และเลื อกไฟล ไลบรารี ให ถู กต องดั งนี้ 

#include <popxt.h> // เรี ยกใช งานไลบรารี สํ าหรั บ POP-BOT XT
#include <PS2X_lib.h>           // เรี ยกใช งานไลบรารี สํ าหรั บจอยสติ๊ ก PS2
#define PS2_DAT   20 // ต อขา DATA กั บขาพอร ต 20
#define PS2_CMD  21 // ต อขา COMMAND กั บขาพอร ต 21
#define PS2_SEL    22 // ต อขา SELECT กั บขาพอร ต 22
#define PS2_CLK   23 // ต อขา CLOCK กั บขาพอร ต 23

(3) แล วทํ าการทดสอบเหมื อนกั บกรณี ใช งานกั บบอร ด Unicon

กรณี ใช งานกั บบอร ด IPST-SE
(1) ให ทํ าการเชื่ อมต อบอร ด IPST-SE กั บแผงวงจร ZX-PSX2 ตามรู ปที่  10

(2) แก ไขโปรแกรมที่  1 ที่ ส วนหั วของโปรแกรมที่ เกี่ ยวกั บตํ าแหน งของขาพอร ตท่ี ใช ในการ
เชื่  อมต อ และเลื อกไฟล ไลบรารี ให ถู กต องดั งนี้ 

#include <ipst.h> // เรี ยกใช งานไลบรารี สํ าหรั บ IPST-SE
#include <PS2X_lib.h> // เรี ยกใช งานไลบรารี สํ าหรั บจอยสติ๊ กไร สาย PS2
#define PS2_DAT 16 // ต อขา DATA    กั บขาพอร ต 16
#define PS2_CMD 17 // ต อขา COMMAND กั บขาพอร ต 17
#define PS2_SEL 18 // ต อขา SELECT  กั บขาพอร ต 18
#define PS2_CLK 19 // ต อขา CLOCK   กั บขาพอร ต 19

(3) แล วทํ าการทดสอบเหมื อนกั บกรณี ใช งานกั บบอร ด Unicon
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การใช งานกั บบอร ด Arduino compatible
ผู ใช งานบอร ด Arduino ทุ กรุ นสามารถใช งานกั บแผงวงจร ZX-PSX2 และจอยสติ๊ กไร สายได 

ในร ูปที ่ 12 แสดงภาพตั วอย างการเชื ่อมต อแผงวงจร ZX-PSX2 ก ับบอร ด Arduino Uno ส วนตั วอย าง
โปรแกรมสํ าหรั บติ ดต อแสดงในโปรแกรมที่  2 หรื อดาวน โหลดได จาก www.inex.co.th

ทํ าการอั ปโหลดโปรแกรมที่  2 แล วเป ดหน าต าง Serial Monitor ของ Arduino จากนั้ นทดลอง
กดปุ มใดๆ บนจอยสติ๊ กไร สาย ที่ หน าต าง Serial Monitor จะแสดงชื่ อของปุ มนั้ นๆ

รู ปที่  12 ภาพการเชื่ อมต อกั บบอร ด Arduino Uno เพื่ อทดสอบการทํ างานของจอยสติ๊ กไร สาย

/*
 * โปรแกรมทดสอบการทํ างานของบอร ด Arduino Uno กั บจอยสติ๊ กไร สายที่ ทํ างานเข ากั นได กั บจอยสติ๊ ก PS2
 * ใช หน าต าง Serial monitor ในการแสดงผลชื่ อปุ มของจอยสติ๊ กที่ ถู กกด
 */
#include <PS2X_lib.h> // เรี ยกใช งานไลบรารี สํ าหรั บจอยสติ๊ ก PS2
#define PS2_DAT   8 // กํ าหนดขา Data    เป นขา 30
#define PS2_CMD   9 // กํ าหนดขา Command เป นขา 4
#define PS2_SEL   10 // กํ าหนดขา Select  เป นขา 6
#define PS2_CLK   11 // กํ าหนดขา Clock   เป นขา 12
PS2X ps2x; // ประกาศตั วแปรสํ าหรั บจอยสติ๊ ก PS2
void setup()
{

delay(1000); // หน วงเวลา 1 วิ นาที เพื่ อรอให บอร ดพร อมทํ างาน
Serial.begin(9600);
Serial.println("Connecting"); // แสดงข อความเพื่ อแจ งว า กํ าลั งเชื่ อมต อก ับจอยสติ๊ ก
while(true) // วนรอการเชื่ อมต อกั บจอยสติ๊ ก

โปรแกรมที่  2 ไฟล  PS2Controller_Sample.ino สํ าหรั บใช งานบอร ด Arduino Uno กั บจอยสติ๊ กไร สาย (ม ีต อ)
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{ // กํ าหนดขาเชื่ อมต อกั บจอยสติ๊ ก โดยมี การเก็ บค าที่ ส งกลั บมาเป น Integer เพื่ อรู ได ว าเชื่ อมต อได หรื อไม 
int error = ps2x.config_gamepad(PS2_CLK, PS2_CMD, PS2_SEL, PS2_DAT, false, false);
if(error == 0) // กรณี ที่ เชื่ อมต อได  Error = 0
{

Serial.println("OK"); // แสดงข อความว า เชื่ อมต อกั บจอยสติ๊ กเรี ยบร อยแล ว
delay(1000); // หน วงเวลา 1 วิ นาที 
break; // ออกจาก while(true)

}
delay(500); // หน วงเวลา 500 มิ ลลิ วิ นาที เพื่ อรอการเชื่ อมต อครั้ งต อไป

}
}
void loop()
{

ps2x.read_gamepad(false, false); // อ านข อมู ลจาก PS2 Controller
if(ps2x.Button(PSB_CIRCLE)) // ถ าปุ มวงกลมถู กกด แสดงข อความ Circle

Serial.println("Circle");
else if(ps2x.Button(PSB_CROSS)) // ถ าปุ มกากบาทถู กกด แสดงข อความ Cross

Serial.println("Cross");
else if(ps2x.Button(PSB_SQUARE)) // ถ าปุ มส่ี เหลี่ ยมถู กกด แสดงข อความ Square

Serial.println("Square");
else if(ps2x.Button(PSB_TRIANGLE)) // ถ าปุ มสามเหลี่ ยมถู กกด แสดงข อความ Triangle

Serial.println("Triangle");
else if(ps2x.Button(PSB_L1)) // ถ าปุ ม L1 ถู กกด แสดงข อความ L1

Serial.println("L1");
else if(ps2x.Button(PSB_L2)) // ถ าปุ ม L2 ถู กกด แสดงข อความ L2

Serial.println("L2");
else if(ps2x.Button(PSB_L3)) // ถ าปุ ม L3 ถู กกด แสดงข อความ L3

Serial.println("L3");
else if(ps2x.Button(PSB_R1)) // ถ าปุ ม R1 ถู กกด แสดงข อความ R1

Serial.println("R1");
else if(ps2x.Button(PSB_R2)) // ถ าปุ ม R2 ถู กกด แสดงข อความ R2

Serial.println("R2");
else if(ps2x.Button(PSB_R3)) // ถ าปุ ม R3 ถู กกด แสดงข อความ R3

Serial.println("R3");
else if(ps2x.Button(PSB_START)) // ถ าปุ ม Start ถู กกด แสดงข อความ Start

Serial.println("Start");
else if(ps2x.Button(PSB_SELECT)) // ถ าปุ ม Select ถู กกด แสดงข อความ Select

Serial.println("Select");
else if(ps2x.Button(PSB_PAD_UP)) // ถ าปุ ม Up ถู กกด แสดงข อความ Up

Serial.println("Up");
else if(ps2x.Button(PSB_PAD_DOWN)) // ถ าปุ ม Down ถู กกด แสดงข อความ Down

Serial.println("Down");
else if(ps2x.Button(PSB_PAD_LEFT)) // ถ าปุ ม Left ถู กกด แสดงข อความ Left

Serial.println("Left");
else if(ps2x.Button(PSB_PAD_RIGHT)) // ถ าปุ ม Right ถู กกด แสดงข อความ Right

Serial.println("Right");
   delay(50); // หน วงเวลา 50 มิ ลลิ วิ นาที 
}

โปรแกรมที่  2 ไฟล  PS2Controller_Sample.ino สํ าหรั บใช งานบอร ด Arduino Uno กั บจอยสติ๊ กไร สาย (จบ)
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  XT


XT

มี ขั้ นตอนดั งนี้ 

(1) เริ่ มต นด วยการนํ ากล องรั บส งคลื่ นวิ ทยุ ที่ มาพร อมกั บจอยสติ๊ กไร สายมาเสี ยบลงบนคอน
เน็ กเตอร  PSX บนแผงวงจร ZX-PSX2

(2) เชื่ อมต อสายสั ญญาณ 4 ระหว าง ZX-PSX2 กั บ POP-XT

 ต อขา DATA กั บขาพอร ต 20 ของ POP-XT

 ต อขา COMMAND กั บขาพอร ต 21 ของ POP-XT

 ต อขา SELECT กั บขาพอร ต 22 ของ POP-XT

 ต อขา CLOCK กั บขาพอร ต 23 ของ POP-XT

(3) จ ายไฟให กั บอุ ปกรณ ทั้ งหมด

(4) อั ปโหลดโปรแกรมที่  3 ลงในบอร ด POP-XT
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/*
 * Copyright (c) 2014 Innovative Experiment Co.,Ltd.
 *  ตั วอย างการใช งานบอร ด POP-BOT XT ร วมกั บจอยสิ ต กไร สายเต ็มรู ปแบบเพื่ อควบคุ มชุ ดแขนจ ับ SM-Gripper
 * สํ าหรั บการทํ าภารกิ จที่ ต องหนี บจั บวั ตถุ 
 *
 * 1. ควบคุ มหุ นยนต  POP-BOT XT ด วยปุ มทิ ศทางขึ้ น (UP), ลง (DOWN), ซ าย (LEFT) และขวา (RIGHT)
 * โดยปุ มข้ึ นใช เคลื่ อนที่ ไปข างหน า ปุ มลงใช ถอยหลั ง ส วนปุ มซ ายและขวาใช หมุ นตั วไปในทิ ศทางนั้ นๆ
 * 2. สํ าหรั บการควบคุ มแขนจั บ ใช วิ ธี กดปุ ม R1 หรื อ R2 ค าง ร วมกั บการโยกปุ มอะนาลอก
 * 2.1 ปุ ม R1 ใช ควบคุ มเซอร โวมอเตอร ของส วนหนี บจั บวั ตถุ  ควบคุ มระยะการจั บด วยการโยกปุ มอะนาลอกขวาใน
แนวแกน X หรื อแนวนอน
 * (กดปุ ม R1 ค าง แล วโยกปุ มอะนาลอกขวาไปทางซ ายหรื อขวา)
 * 2.2 ปุ ม R2 ใช ควบคุ มเซอร โวมอเตอร ของส วนยกแขนจั บ ควบคุ มมุ มของการยกการโยกปุ มอะนาลอกขวาในตั้ ง
หรื อแนวแกน Y
 * (กดปุ ม R2 ค าง แล วโยกปุ มอะนาลอกขวาขึ้ นหรื อลง)
 * 3. ต อเซอร โวมอเตอร ของส วนหนี บจั บวั ตถุ ที่ ช อง SV1 และต อเซอร โวมอเตอร ของส วนยกแขนจั บเข าที่ ช อง SV2
 */
#include <popxt.h>  // เรี ยกใช งานไลบรารี สํ าหรั บ POP-BOT XT
#include <PS2X_lib.h> // เรี ยกใช งานไลบรารี สํ าหรั บจอยสติ๊ ก PS2

#define PS2_DAT  20 // ต อขา DATA กั บขาพอร ต 20
#define PS2_CMD 21 // ต อขา COMMAND กั บขาพอร ต 21
#define PS2_SEL   22 // ต อขา SELECT กั บขาพอร ต 22
#define PS2_CLK  23 // ต อขา CLOCK กั บขาพอร ต 23

PS2X ps2x; // ประกาศตั วแปรสํ าหรั บจอยสติ๊ กไร สาย

int servoGrab = 90; // ต ัวแปรสํ าหร ับเก็ บองศาของเซอร โวมอเตอร ที ่ใช หนี บวั ตถุ 
int servoLift = 90; // ตั วแปรสํ าหรั บเก็ บองศาของเซอร โวมอเตอร ที่ ช ยกแขนจั บ

boolean isR1 = false; // สภานะของปุ ม R1
boolean isR2 = false; // สภานะของปุ ม R2

void setup()
{

delay(1000); // หน วงเวลา 1 วิ นาที เพื่ อรอให บอร ดพร อมทํ างาน
glcdClear(); // เคลี ยร ภาพทั้ งหมดบนหน าจอแสดงผล
glcdMode(1); // กํ าหนดให หน าจอแสดงผลเป นแนวนอน

servo(1, servoGrab); // กํ าหนดองศาเริ่ มต นให กั บเซอร โวมอเตอร ที่ ใช หนี บวั ตถุ 
servo(2, servoLift); // กํ าหนดองศาเริ่ มต นให กั บเซอร โวมอเตอร ที่ ใชยกแขนจั บ
delay(200); // หน วงเวลา 200 มิ ลลิ วิ นาที 

โปรแกรมที่   3 ไฟล  PS2Controller_RobotGripperAnalog.ino สํ าหรั บใช งานหุ นยนต  POP-BOT XT
ที่ มี การติ ดตั้ งชุ ดมื อจั บ SM-Gripper และใช จอยสติ๊ กไร สายในการควบคุ ม (มี ต อ)
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glcd(0, 0, "Connecting"); // แสดงข อความเพื ่อให รู ว ากํ าลั งทํ าการเชื่ อมต อก ับจอยสติ๊ กไร สาย

while(true) // วนการทํ างานเพื่ อรอการเชื่ อมต อกั บจอยสติ๊ กไร สาย
{

    // ก ําหนดขาที ่จะเชื ่อมต อก ับจอยสติ ๊กไร สาย (PS2) โดยมี การเก ็บค าที ่ส งกล ับมาเป น Integer เพื ่อตรวจสอบการเชื ่อมต อ
    int error = ps2x.config_gamepad(PS2_CLK, PS2_CMD, PS2_SEL, PS2_DAT, false, false);

if(error == 0) // กรณี ที่ เชื่ อมต อได  Error = 0
{

glcd(0, 0, "OK           "); // แสดงข อความว าเชื่ อมต อกั บจอยสติ๊ กไร สายเรี ยบร อยแล ว
delay(1000); // หน วงเวลา 1 วิ นาที 
glcdClear(); // เคลี ยร ภาพทั้ งหมดบนหน าจอแสดงผล
break; // ออกจาก while(true)

}
delay(500); // หน วงเวลา 500 ม ิลล ิว ินาท ี รอการเชื ่อมต อครั ้งต อไปในกรณ ีเชื ่อมต อไม สํ าเร ็จ

}
}
void loop()
{

ps2x.read_gamepad(false, false); // อ านข อมู ลจากจอยสติ๊ กไร สาย

if(ps2x.Button(PSB_R1)) // ถ าปุ ม R1 ถู กกด
isR1 = true;                               // กํ าหนดสถานะของ isR1 เป น True

else                                           // ถ าปุ ม R1 ไม ถู กกด
isR1 = false;                              // กํ าหนดสถานะของ isR1 เป น False

if(ps2x.Button(PSB_R2)) // ถ าปุ ม R2 ถู กกด
isR2 = true; // กํ าหนดสถานะของ isR2 เป น True

else // ถ าปุ ม R2 ไม ถู กกด
isR2 = false; // กํ าหนดสถานะของ isR2 เป น False

if(ps2x.Button(PSB_TRIANGLE)) // เมื่ อปุ มสามเหลี่ ยมถู กกด
{

servo(0, -1); // หยุ ดการทํ างานของเซอร โวมอเตอร ทั้ งสองตั ว
servo(1, -1);

}

if(ps2x.Button(PSB_PAD_UP)) // ถ าปุ มข้ึ นถู กกด
fd(90); // สั่ งงานให หุ นยนต เดิ นหน า

else if(ps2x.Button(PSB_PAD_DOWN)) // ถ าปุ มลงถู กกด
bk(90); // สั่ งงานให หุ นยนต ถอยหลั ง

โปรแกรมที่   3 ไฟล  PS2Controller_RobotGripperAnalog.ino สํ าหรั บใช งานหุ  นยนต  POP-BOT XT
ที่ มี การติ ดตั้ งชุ ดมื อจั บ SM-Gripper และใช จอยสติ๊ กไร สายในการควบคุ ม (มี ต อ)
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else if(ps2x.Button(PSB_PAD_LEFT)) // ถ าปุ มซ ายถู กกด
sl(40); // สั่ งงานให หุ นยนต เลี้ ยวซ าย

else if(ps2x.Button(PSB_PAD_RIGHT)) // ถ าปุ มขวาถู กกด
sr(40); // สั่ งงานให หุ นยนต เลี้ ยวขวา

else // ถ าไม มี ปุ มทิ ศทางใดๆถู กกด
ao(); // หุ นยนต หยุ ดเคลื่ อนที่ 

if(isR1)                                        // เมื่ อสถานะของ isR1 เป น True (ถู กกด)
{

int a = ps2x.Analog(PSS_RX);           // เก็ บค าแกน X จากปุ มโยกอะนาลอกขวาไว ในตั วแปร a
int b = 0;                                  // ประกาศตั วแปร b ให มี ค าเริ่ มต นเป น 0
glcd(3, 0, "%d  ", a);                    // แสดงค าจากตั วแปร a ขึ้ นบนหน าจอ

if(a > 140)                                // ถ า a มากกว า 140
b = map(a, 140, 255, 0, 3); // เฉลี่ ยค าในช วง 140 ถึ ง 255 เป น 0 ถึ ง 3 เก็ บไว ในตั วแปร b

else if(a < 124)
b = map(a, 0, 140, -3, 0); // เฉลี่ ยค าในช วง 140 ถึ ง 255 เป น -3 ถึ ง 0 เก็ บไว ในตั วแปร b

servoGrab += b; // เพิ ่มองศาของเซอร โวมอเตอร สํ าหรั บหนี บว ัตถ ุตามค าจากตั วแปร b
servoGrab = (servoGrab > 140) ? 140 : servoGrab; // กํ าหนดให ค าองศาสู งสุ ดได แค  140
servoGrab = (servoGrab < 40) ? 40 : servoGrab; // กํ าหนดให ค าองศาตํ่ าสุ ดได แค  40
servo(1, servoGrab); // กํ าหนดให เซอร โวมอเตอร หมุ นไปตามค าในตั วแปร servoGrab

}
else if(isR2) // เมื่ อสถานะของ isR2 เป น True (ถู กกด)
{

int a = ps2x.Analog(PSS_RY); // เก็ บค าแกน Y จากคั นโยก Analog ฝ งขวาไว ในตั วแปร a
int b = 0; // ประกาศตั วแปร b ให มี ค าเริ่ มต นเป น 0
glcd(3, 0, "%d  ", a); // แสดงค าจากตั วแปร a ขึ้ นบนหน าจอ

if(a > 140) // ถ า a มากกว า 140
b = map(a, 140, 255, 0, 3); // เฉลี่ ยค าในช วง 140 ถึ ง 255 เป น 0 ถึ ง 3 เก็ บไว ในตั วแปร b

else if(a < 124)
b = map(a, 0, 140, -3, 0); // เฉลี่ ยค าในช วง 140 ถึ ง 255 เป น -3 ถึ ง 0 เก็ บไว ในตั วแปร b

servoLift += (b * -1); // เพิ่ มค าองศาของเซอร โวมอเตอร สํ าหรั บหนี บวั ตถุ ตามค าจาก
// ตั วแปร b (ค าจาก b จะเป นทิ ศทางตรงข ามกั น)

servoLift = (servoLift > 135) ? 135 : servoLift; // กํ าหนดให ค าองศาสู งสุ ดได แค  135
servoLift = (servoLift < 35) ? 35 : servoLift; // กํ าหนดให ค าองศาตํ่ าสุ ดได แค  35
servo(2, servoLift); // กํ าหนดให เซอร โวมอเตอร หมุ นไปตามค าในตั วแปร servoLift

}
delay(50); // หน วงเวลา 50 มิ ลลิ วิ นาที 

}

โปรแกรมที่   3 ไฟล  PS2Controller_RobotGripperAnalog.ino สํ าหรั บใช งานหุ  นยนต  POP-BOT XT
ที่ มี การติ ดตั้ งชุ ดมื อจั บ SM-Gripper และใช จอยสติ๊ กไร สายในการควบคุ ม (จบ)
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(5) รอส ักครู  กล องรั บส งคลื ่นว ิทยุ จะต ิดต อกั บจอยสติ ๊กไร สายอย างอั ตโนม ัต ิ ส ังเกตจาก LED ส ี
เข ียวของกล องรั บส งคล่ื นว ิทยุ ติ ดค าง และ LED ที่ ต ําแหน ง MODE LED ของจอยสติ ๊กรุ น A ต ิดสว าง
ส วนในรุ น B นั ้น LED ที ่ตํ าแหน ง ANALOG จะต ิดค าง แสดงว า อุ ปกรณ ทั ้งสองตั วเชื ่อมต อได แล ว

(6) ทํ าการควบคุ มหุ นยนต ได ตามต องการ โดย

 ใช ปุ มทิ ศทางขึ้ น (UP) เพื่ อควบคุ มให หุ นยนต เคลื่ อนที่ ไปข างหน า

 ใช ปุ มทิ ศทางลง (DOWN) เพื่ อควบคุ มให หุ นยนต เคลื่ อนที่ ไปข างหน า

 ใช ปุ มทิ ศทางซ าย (LEFT) เพื่ อควบคุ มให หุ นยนต เคลื่ อนที่ ไปข างหน า

 ใช ปุ มทิ ศทางขวา (RIGHT) เพื่ อควบคุ มให หุ นยนต เคลื่ อนที่ ไปข างหน า

 กดปุ ม R1 ค าง แล วโยกปุ มอะนาลอกขวาในแนวนอน เพื่ อปรั บระยะการจั ดวั ตุ ถุ 

 กดปุ ม R2 ค าง แล วโยกปุ มอะนาลอกขวาในแนวตั้ ง เพื่ อปรั บม ุมของการยกแขนจั บ



มี ขั ้นตอนเหม ือนกั บการใช งานร วมกั บหุ นยนต  POP-BOT XT โดยใช ซอฟต แวร  Arduino 1.0.5
รุ นที่ ทํ าขึ้ นสํ าหรั บแผงวงจร IPST-SE ดาวน โหลดได จาก www.ipst-microbox.com ส วนการเชื่ อมต อ
ระหว างแผงวงจร ZX-PSX2 กั บแผงวงจร IPST-SE มี ดั งนี้ 

 ต อขา DATA กั บขาพอร ต 16 ของแผงวงจร IPST-SE

 ต อขา COMMAND กั บขาพอร ต 17 ของแผงวงจร IPST-SE

 ต อขา SELECT กั บขาพอร ต 18 ของแผงวงจร IPST-SE

 ต อขา CLOCK กั บขาพอร ต 19 ของแผงวงจร IPST-SE
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ในส วนของโปรแกรม ต องแก ไขเรื่ องตํ าแหน งของขาพอร ตท่ี ใช ในการเชื่ อมต อ และเลื อกไฟล 
ไลบรารี ให ถู กต องที่ ส วนหั วของโปรแกรมดั งนี้ 

#include <ipst.h> // เรี ยกใช งานไลบรารี สํ าหรั บ IPST-SE
#include <PS2X_lib.h> // เรี ยกใช งานไลบรารี สํ าหรั บจอยสติ๊ กไร สาย PS2

#define PS2_DAT 16 // ต อขา DATA    กั บขาพอร ต 16
#define PS2_CMD 17 // ต อขา COMMAND กั บขาพอร ต 17
#define PS2_SEL 18 // ต อขา SELECT  กั บขาพอร ต 18
#define PS2_CLK 19 // ต อขา CLOCK   กั บขาพอร ต 19
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จอยสติ๊ กไร สายในชุ ดนี้ ใช ความถ่ี พาห ในการสื่ อสารกั บกล องรั บส งคลื่ นวิ ทยุ ในย าน 2.4GHz
มี การกํ าหนดความถี่ ย อยที่ แตกต างกั น เพื่ อให ใช งานได พร อมกั นหลายคู  สํ าหรั บจอยสติ๊ กไร สายรุ น

นี้ รองรั บได สู งสุ ด 20 คู  โดยมี หลั กการที่ สํ าคั ญคื อ ต องทํ าการจั บคู อุ ปกรณ ที ละคู 

ตั วอย าง หากมี การใช งาน 4 คู พร อมกั น จะต องดํ าเนิ นการดั งนี้ 

(1) ป ดสวิ ตช จ ายไฟที ตั วจอยสต๊ิ กทุ กตั ว

(2) จ ายไฟที่ กล องรั บส งคลื่ นวิ ทยุ ของคู ที่  1 แล วเป ดสวิ ตช จ ายไฟของจอยสติ๊ กไร สายตั วที่  1

(3) รอจนกระทั ่ง LED สี เขี ยวที่ แสดงสถานะการเชื ่อมต อต ิดค างทั้ งที ่ตั วกล อง
ร ับส งคลื ่นว ิทย ุและตั วจอยสต๊ิ กไร สาย ถ ึงตอนนี ้จอยสต๊ิ กไร สายได ทํ าการเชื ่อมต อก ับ
กล องร ับคลื ่นวิ ทย ุที ่หุ นยนต ได เร ียบร อยเป นคู ที ่ 1 ให เป ดไฟเลี้ ยงทิ ้งไว  หากม ีการป ด
ไฟเลี ้ยงจะทํ าให การเชื่ อมต อสิ ้นสุ ดลงท ันที  ต องนํ ามาจั บคู ใหม 

(4) ดํ าเนิ นการตามข อ (2) และ (3) สํ าหรั บจอยสติ๊ กไร สายและกล องรั บส งคลื่ นวิ ทยุ คู ที่  2

(5) ดํ าเนิ นการตามข อ (2) และ (3) สํ าหรั บจอยสติ๊ กไร สายและกล องรั บส งคลื่ นวิ ทยุ คู ที่  3

(6) ดํ าเนิ นการตามข อ (2) และ (3) สํ าหรั บจอยสติ๊ กไร สายและกล องรั บส งคลื่ นวิ ทยุ คู ที่  4

หากมี การตั ดไฟเลี้ ยงหรื อการเชื่ อมต อสิ้ นสุ ด ควรป ดสวิ ตช หรื อปลดไฟเลี้ ยงทั้ งตั วกล องรั บส ง
คลื่ นวิ ทยุ และจอยสติ๊ กไร สาย จากนั้ นนํ ามาจั บคู ใหม 
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เมื ่อจอยสติ ๊กไร สายจั บคู ก ับกล องร ับส งคลื ่นว ิทย ุได แล ว จอยสติ๊ กไร สายตั วอื ่น
จะไม สามารถรบกวนหรื อแย งช องความถี ่ในการส่ื อสารไปได 

แต ถ าหากการสื่ อสารหยุ ดลงเนื่ องจากมี การป ดสวิ ตช หรื อปลดไฟเลี้ ยงจอยสต๊ิ กไร สาย หรื อตั ว
จอยสต๊ิ กไร สายอยู นอกรั ศมี ทํ าการ แต ที่ ตั วกล องรั บส งคลื่ นวิ ทยุ ยั งมี ไฟเลี้ ยงจ ายอยู  หากมี ตั วจอยสติ๊ ก
ไร สายอ่ื นที่ ว าง มี การเป ดสวิ ตช ทํ างาน และอยู ในร ัศมี ทํ าการ ตั วกล องรั บส งคลื่ นวิ ทยุ จะจั บคู จอยสต๊ิ ก
ไร สายตั วที่ ปรากฏเข ามาใหม ทั นที 

ดั งนั้  น ในกรณี ที่ การสื่ อสารหยุ ดลงไม ว าจะเกิ ดจากกรณี ใดๆ และในบริ เวณนั้ นมี การใช งาน
จอยสต๊ิ กไร สายในแบบเดี ยวกั นนี้ อยู  เพื่ อป องกั นการแย งช องความถ่ี ไป ควรทํ าการป ดไฟเลี้ ยงกล อง
รั บส งคลื่ นวิ ทยุ ก อน จากนั้ น จึ งเริ่ มต นกระบวนการในการจั บคู ใหม อี กคร้ั ง
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